
DRUK NR 2732 
 
 
 

Uchwała Nr  ………….. / 2022 
 

Rady Powiatu Drawskiego 
 

z dnia ………. 2022 roku 
 
 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiat Drawski stawia na pracowników”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, 
co następuje:  

 
 

§1.  Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Drawskiego do realizacji projektu konkursowego 
pn.: „Powiat Drawski stawia na pracowników”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć 
zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób 
negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających 
wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. 

 
§ 2. 1. Realizacja projektu obejmie lata 2022-2023 i będzie zarówno rzeczowym  

jaki finansowym okresem jego realizacji. 
 2.  Środki ujęte w budżecie projektu finansowane będą ze środków Unii Europejskiej  

oraz z budżetu Powiatu Drawskiego. 
3. Zakres działań oraz kwoty otrzymanego dofinansowania na poszczególne lata realizacji 
projektu zgodne będą z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. 

 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 
 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 
 Urszula Ptak 
 



 

UZASADNIENIE 

 
W ramach konkursu pn.: „Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz 

przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących 
chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, 
umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania 
profilaktyczne”, Powiat Drawski złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Powiat Drawski 
stawia na pracowników”. 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu funkcjonowania grupy pracowników Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez opracowanie i wdrożenie programu zakładającego 
poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 

W ramach projektu przewidziano następujące zadania: 
1) audyt sytuacji zdrowotnej pracownika, w tym audyt ergonomii stanowiska pracy; 
2) dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb; 
3) eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy; 
4) walka ze stresem, w tym działania edukacyjno – zdrowotne. 

Wartość projektu wynosi 530 512,50 złotych, w tym środki z Unii Europejskiej 450 935,62 
zł, wkład własny  – 79 576,88 zł. 


